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 سر مقاله

 !!!تب کریمه
شیوع بیماري واگیـرداري در   1944سال وقتی در تابستان 

کریمه شوروي گزارش شد، هیچ کس انتظار دیدن عالئـم  
  .هولناك این بیماري را نداشت

تب و لرز، درد عضـالنی، درد چشـم و تـرس از نـور تنهـا      
روز خونریزي  5تا  3پس از . عالئم اولیه این بیماري بودند

هـر   هاي زیر جلدي که از روي پوست قابل مشاهده انـد، 
بـه راسـتی ایـن بیمـاري     . داردبیننده اي را به ترس وا می

 چیست؟
پزشکان فوراً نام تب خونریزي دهنـده را روي ایـن بیمـاري    . پس از مدتی، عده اي بهبود یافتند و عده اي بر اثر شدت بیماري فوت کردند

  .چنان نامشخص بوداما راهی براي درمان قطعی آن نیافتند، چون عامل آن هم. گذاشتند
عامـل  . در کنگو مشاهده بود یکسان است 1956گیري که در سال مشخص شد عالئم این بیماري با بیماري همه 1969سرانجام در سال 

انتقال نایروویروس به بدن انسان، موجب بیماري تب خونریزي دهنده می انتقال دهنده ي این بیماري کنه اي موسوم به هیالوما بود که با 
  !!!کنگو-نام جدید ترکیب از دو مبدأ بیماري بود، تب کریمه. همان سال تصمیم گرفته شد که نام این بیماري تغییر کند. شد

کنـه اي در  . شبیه به این بیماري شیوع پیدا کرد         ، در خیابان هاي اوکراین، یک بیماري2004در نوامبر 
از درد چشـم  . ها ریختندمردم به خیابان             .اوکراین را تب و لرز فرا گرفت. میان مردم افتاد

سر . ترس از نور حقیقت سر در گریبان برده بودند          قادر به دیدن حقیقت نبودند و شاید عده اي به خاطر
باز هم این تب ضرر فراوانی . اما این بار لکه ها سرخ نبودند، بلکه نارنجی شده بودند. لکه هاي خونریزي پیدا شد. انجام بیماري اوج گرفت

دوباره التهاب و تشنج قلب اوکـراین و بلکـه   . ، باز هم کنه کار خودش را کرد2014در فوریه . به بار آورد اما براي درمانش راهی یافته نشد
کنه اي موسوم به ایاالت متحده آمریکـا کـه   . هم پزشکان، عامل را ناشناخته خواندند اما دیگر دست کنه رو شده بوداین بار . دنیا را لرزاند

امان جهان را مورد حمله قرار می دهد و خون بسیاري از مظلومان کنه اي که بی. ویروس نفاق، جنایت و ظلم را در جهان پراکنده می کند
. توانیم درمانش کنیمپس می. در کشف این بیماري، کشف عاملش بود و حاال ما عامل آن را می شناسیماشکال پزشکان  .مکدجهان را می

از این تب که امروز اوکراین را گرفته، نمونه هاي بسـیاري وجـود دارد، فقـط بایـد از آن     . راه درمانش فقط و فقط بصیرت و مقاومت است
 .جهان درمان شود بلکه عاملش هم ریشه کن شود ري درمراقب کرد تا نه تنها این بیما باید. درس گرفت

راه درمانش فقط و فقط 
 بصیرت و مقاومت است

 



  

  

 

  

  :آوینی مرتضی سید شهید ينامه وصیت از قسمتی
 و ریختم گونی چند در - ... و اشعار کوتاه، داستانهاي فلسفی، تراوشات از اعم - را خویش نوشته هاي تمام انقالب شروع با

 سعی... نیاورم میان به سخنی "خودم" از دیگر و ننویسم باشد "نفس حدیث" که چیزي دیگر که گرفتم تصمیم و سوزاندم
 که چه آن البته. ام مانده وفادار تصمیم این بر شکر را خدا و باشد، خدا هست هرچه تا بردارم میان از را "خودم" که کردم
 اثر سازد می فیلم که هم کسی هستند چنین این هنرها ي همه اوست خود درونی تراوشات همیشه نویسد می انسان

 این حقیر میشود گر جلوه او آثار در که خداست این آنگاه کند، فانی خدا در را خود انسان اگر اما اوست خود درونی تراوشات
 ".است بوده این بر سعیم ولی ندارم ادعایی چنین

 

  ...راه طی شده
اق متظـاهران بـه   يبه سبک و سـ  يد که من با زندگيتصور نکن
بـا  » شـده  يراه طـ «ک يمن از . ريخ. ناآشنا هستم يروشنفکر

ـ    از  يکـ يسـال در   يهـا  مـن هـم سـال   . زنـم  يشـما حـرف م
شـعر و   يهـا  بـه شـب  . ام درس خوانـده  يهنـر  يهـا  دانشکده

ام،  ک گـوش داده يکالسـ  يقيموسـ . ام رفتـه  ينقاش يها يگالر
نمی  که ييزهايهوده درباره چيها از وقتم را به مباحاث ب ساعت

 د

  ...مرتضی می گوید
 يه ينشر" يهيم اوليگر که در همان تيا و چند نفر ديک يحاتم
   پاسـخ  يمرتضـ  يهـا دند و بـه دغدغـه  ياو را فهم بودند" سوره

فرهنـگ و   ين عرصهين بار سنگيدهند و در حد توانشان اي م
در مقابل هم مبهوت ماندگان غـرب  . کشنديهنر را به دوش م

خوب بـه چشـم    يليامروز خ يفرهنگ يهابخش يکه در همه
 ناکجـا  دهند فرهنـگ و هنـر مـا را بـه    يمخورند و جوالن يم

ــده  ــا  مــن هــم ســال. ام دانســتم گذران هــا ب
ــوه ــا ي و تظــاهرفروشــ جل ــه دان ار يبســ ييب

 ريــــــش پرفســــــوري  ام، ســــــتهيز
انسـان  « ام و کتاب گذاشته اي نيچه سبيل و

 يرا ـ ب مارکوزه هربرت »يساحت  موجود تک
 ياش ـ طـور   باشـم  آنکه آن زمـان خوانـده   

ننـد  يگران جلد آن را ببيد ام که  دست گرفته
ـ ! عجب: نديبگو ش خودشانيو پ چـه   يفالن

ـ يخواند، معلوم است که خ يم  ييها کتاب  يل
  .فهمد يم

است که ناچـار   کشانده يمرا به راه يبعد خوشبختانه زندگاما 
گـران  يرا نخست با خـودم و سـپس بـا د    يستيام رو دربا شده

هرگـز  » ييتظـاهر بـه دانـا   «رم که يقاً بپذيکنار بگذارم و عم
ز با ين يين باالتر داناياز ا يشود، و حت ينم» ييدانا«ن يگزيجا

قـت  يحق يوجـو  جستد در يبا. ديآ يل فلسفه حاصل نميتحص
طالبش باشـد، آن   ياست که هر کس براست ين متاعيبود و ا

افـت و حـاال از   يز خواهـد  يش نيافت و در نزد خويرا خواهد 
   …مزن يشده با شما حرف م يک راه طي

 
 

ـ بـا د  يتيچ سـنخ يبرند که هـ يم يآباد ن و ي
کـه   ييهـا همـان . ي مـا نـدارد  فرهنگ بـوم 

 ييکـا يو آمر ييگوناگون اروپـا  يهاجشنواره
کـه   يگرانيهمان بـاز . آمالشان است يکعبه

وود يگر هاليباز يشان سبک زندگيسبک زندگ
 يمـ  يدرکـه پـرده   ياسندهيهمان نو. است

  . ش کف بزننديکند تا آنطرف برا
  :ديگو يم يمرتض
ـ اسـت کـه در ذ   ي، هنـر ينيهنر د ـ ل دي ن ي

  .محقق شده باشد

 يمـذهب  يز از آن که هنر امروز، امرياست متما يقتين، حقيو ا
ن يقـ يهنر امروز به طور . نديرا هم چون موضوع کار خود برگز

  .ستين ينيهنر د
ن ين و ماندگار تريبزرگترشه و تفکر بود که ين انديبا ا يمرتض

دوسـت و دشـمن    يکه به گفته يمرتض. ت فتح شدياثرش روا
تـر  ز بزرگيچه چ. کرديبزرگ م يد کاريبزرگ بود با يفرهنگ

 .رزمندگان و شهدا يعاشقانه يهادن لحظهير کشياز به تصو
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  سیخونک
  !چند ماه بعد

ــروردين  ١١ هدوشــنب ــا  ٩٣ف ــود کــه پارلمــان اروپ ب
قطعنامه ضد ايراني ديگري را بـه تصـويب رسـاند و    

در آن به فحاشـي عليـه ملـت و دولـت ايـران       رسماً
اي نمـا شـده  در اين قطعنامه به مسائل نـخ . پرداخت

همچون نقـض حقـوق بشـر در ايـران، لـزوم ديـدار       
گـران و در رأس  هاي ديپلماتيک اروپا بـا فتنـه  هيأت

، لزوم موجوداتتأکيد بر آزادي اين  و آنها سران فتنه
کـه خـود   (نگـاران  بازگشايي انجمن صنفي روزنامـه 

براي نشان دادن ماهيـت اصـلي ايـن صـنف کـافي      
ترين بند ايـن قطعنامـه،   و در آخر هم وقيحانه!) است

ــزوم  ــي ل ــن آيعن ــميت ش ــه رس ــدن زادي و ب اخته ش
  !همجنس بازي در ايران اسالمي

ــيآن نيســت کــه قصــد  ــه ب ــ، وشــرمانهب و  هقيحان
بلکـه هـدف،   . بودن ايـن قطعنامـه بپـردازم   گستاخانه

پرداختن به پاسـخي کـه اسـت کـه وزارت فخيمـه      
سـخنگوي  . شرمي داده اسـت خارجه به اين همه بي

محترم آن را مردود و غيرقابل پذيرش خواند و وزيـر  
بعـد از شـنيدن   . نيز به آن لقب بي ارزش دادمحترم 

و البته مؤدبانه (!) و قاطعانهدندانشکن هاي پاسخ اين
از سوي دستگاه ديپلماسي کشـور، بـه واقـع نگـران     

شدت قاطعيت  اعضاي پارلمان اروپا شدم که نکند از
مغـزي، افسـردگي،    پاسخ، به سکته هاي قلبي و اين

خـوکي   يامـزمن، آنفالنـز   MSسرطان اثنـي عشـر،   

 

هست که قبل از  يان قدر حرفهيف ايدکتر ظر
  !!!رهيگيم يها سواريمذاکرات از خارج

  
  !!!ن مذاکراتيف حيدکتر ظر

 !!!ف قبل از مذاکراتيدکتر ظر

  
در راه ُ  يف در حال آموزش هجايدکتر ظر
  !!!يسواد يشه کن کردن بير

شه يدر راه رَ   يف در حال آموزش هجايدکتر ظر
  !!!به همراه کف مرتب يسواد يکن کردن ب

  

  
 !!!ف بعد از مذاکراتيدکتر ظر

ـ    ، کرگدن را شرمسـار نمـوده  ينه پوست کلفتيخود، در زم ييکايو آمر يستيونيهمچون اربابان صه يين حضرات اروپايگرچه ا! (دچار شده باشند ن يانـد و بـا وجـود چن
ـ د دور از ذهن نباشد که چند مـاه بعـد، ا  يم، شايها برخورد کنيها و هتاکين گستاخيم با ايت بخواهين وضعياگر با هم!)روندينم يد هم از روت شديقاطع ن پارلمـان  ي

  :ب کندين بندها تصويگر با ايد يه ايانيب
  !شوديم شدن ميکند، محکوم به ضخ اظهار نظر، خالف حرف خانم اشتون  ١+٥ف است اگر در جلسات مذاکرات با ياش ظرکه اسم يپلمات خندانيداون .١
اجباري در اطاقهاي گـاز اعـدام آمريکـايي    درجه خم شود به کار  ٩٠هاي ديپلماتيک ايراني پس از ديدن هر نفر از ما مستکبرين عالم، کمتر از اگر زين پس، هيات .٢

ـ   اما خودم مربوط نيست کهاصال به کسي ! قابل ذکر است اين اتاق ها به هيچ وجه نقض حقوق بشر نيست( .خواهد شد محکوم  وق بشـر  ن انواع و اقسـام نقـض حق
انگلـيس بـدترين آمارهـاي    ، )LAW press(به بقيه چه ربطي دارد که بنا به گزارشات منتشر شده در سايت ! ما گوانتانامو و ابوغريب داريمکه اصال به کسي چه ! داريم

از  ،در آمريکا بايد چندين جلد کتاب منتشـر شـود   آخر به بقيه چه ربطي دارد که براي ثبت موارد نقض حقوق بشر! نقض حقوق بشر را در ميان کشورهاي اروپايي دارد
هاي مخفي، حمايت از رژيم تروريستي صهيونيستي، اسـتفاده از سـالح اتمـي     تبارها تا رونق يافتن شکنجه زندانيان، زندان خشونت نژادي ضد سياه پوستان و آسيايي

خليفه، تجاوز نظامي به ويتنام، افغانستان و عراق، حملـه هـر    سعود و آل هاي سرکوبگر آل ژيمبار در تاريخ جهان، حمايت از راولين مردم  ژاپن آن هم براي براي  عليه
  ... !)روزه پهپادهاي آمريکايي به مناطق قبايلي پاکستان، سرکوب جنبش ضد وال استريت و

  ر يخأهر روز ت .ل به قمارخانه شوديران، تبديدر ا  يو مذهب يفرهنگ يهاماه تمام کانون ٦د ظرف مدت يبا .٣
  د هم از يشا. ف خواهد شديحقوق قماربازان شرل نقض يد به دليجد يمهايوضع تحرن پروژه موجب يدر ا
  د ينکن فکر. ميخود استفاده کن ياستانداردهامنطبق با  يهاياستقرار آزاد يبرا ييايميو ش يحات اتميتسل
   هان يا .کرد را نابودن ين کره زميچندشه باهاش يکه مم يدار  يکشتار جمع يسالحها يهمه ما کل! ميندار
  !ستيچ وجه ناقض حقوق بشر نيبه ه

  ترحيصرار يبسد يباون يتوالسين کاپيا! ب برسديتصوران به يون توسط مجلس ايتوالسيعتر کاپيد هرچه سريبا .٤
 !ب شده استيتصو يوابسته قبل يهادر دوره حکومتکه  باشد ياز آن ترو محکم 

 خنديد، ميشناختيدش؟فرد سمت راست، اگه نمي
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  فناوري           

  

ولید یـک ترکیـب دارویـی    ت
ضدعفونی کننده با خاصیت ضد 

 18سه تـا  "درد و ضد التهابی 
توسط محققـان   "برابر آسپرین

 کشورمان
اين فـرآورده دارويـي کـه بـه صـورت پمـاد       

پدهاي سوختگي ضد  سوختگي است در قالب
عفونت با تالش يکي از واحدهاي توليد بانـد  

 .سازي رسيده است و گاز به مرحله تجاري
پمـاد توليــد شــده حــاوي ترکيبــاتي از انــواع  

 مختلف گياهان داروئي از جمله ماده مـوثره 
HYPERFORIN که خاصيت ضد  است
تـر از   برابـر قـوي   ١٨التهابي آن حدود سه تا 

ماد سوختگي توليـد شـده   آسپرين است، لذا پ
خاصيت ضد التهابي و » هاني درم«موسم به 

ــن، . ضــد درد قدرتمنــدي دارد ــر اي عــالوه ب
هيپرفورين خـواص آنتـي بيـوتيکي موضـعي     
داشته و داراي اثرات ضد باکتري، ضد قارچ و 

  .ضد ويروس است
  
  
  
  
  
  

وحدتي از محققان اين طرح هم با تاکيـد بـر   
درصـد   ١٠٠ با ترکيبـي » هاني درم«اين که 

گياهي طبيعي و بدون هرگونه عوارض جانبي 
مي تواند سـوختگي هـاي درجـه اول شـامل     

هاي ناشي از مواد آفتاب سوختگي و سوختگي
هـاي درجـه دوم و   شيميائي و نيز سـوختگي 

 .سوم را درمان کند

 

 

 

  يوب گرد
  

  اسیر آزاد
 و اسـت،  ياقتصـاد " ديتول و مصرف" و"  مصرف و ديتول"  آن از اصالت که يا جامعه در

 مخاطـب  ، زيانگ اليخ يموجود عنوان به نه زن فهمد، ينم يزيچ اقتصاد جز زين عقل
 برابر در يصادق نهيمادر،آ تقدس، ونديپ بزرگ، اريبس يعشقها معشوق ، پاک احساسات

 يجنسـ  جاذبه زانيم به که است ياقتصاد ييکاال عنوان به بلکه مرد؛ نيراست شتنيخو
  .شود يم فروش و ديخر ، اش

  :ديآ کار دو به که ساخت چنان را زن يدار هيسرما
 و شـد يندين شدنش استثمار به و ياجتماع سرنوشت به فراغت هنگام جامعه نکهيا يکي

 رنـج  نهمهيا يکس چه يبرا و که طرف از م؟،يکنيم يزندگ چرا کنم؟،يم کار چرا نپرسد
  م؟يبريم

 گرفتـه  کـار  به دارد، تيجنس که يموجود تنها عنوان به و يسرگرم ابزار عنوان به زن،
 ضـد  يهـا  شـه ياند بـه  فراغـت،  لحظـات  در روشنفکر و کارمند و کارگر نگذارد تا شد،

 يهـا  حفـره  و خـالء  يتمـام  تاکه شد گرفته کار به و بپردازند، يدار هيسرما و يطبقات
 هيسرما سفارش اساس بر تا شد کار به دست شدت به هنر و. کند پر را ياجتماع يزندگ
 »يبرهنگ« به -بود عشق و احساس و روح و ييبايز شهيهم که- را هنر هيسرما ، يدار
 شـنامه ينما داستان، تئاتر، نما،يس شعر، ،ينقاش کبارهي مينيبيم که است نيا.  کند ليتبد
  .نديآ يم در گردش به يمحوربرهنگ بر
 به را خلق نکهيا يبرا و شتريب مصرف به انسانها قيتشو يبرا يدار هيسرما نکه،يا گريد

 عنـوان  بـه  فقـط  را زن ببـرد،  بـاال  را ديـ تول و مصـرف  مقدار و کند ازمندين شتريب خود
 در. گرفت کار به -يبعد کي يموجود يعني چ،يه نيا جز و- دارد تيجنس که يموجود

 بـه  را نظرهـا  و نـد يافريب يا تازه يتهايحساس و ارزشها تا ، نشاند غاتشيتبل و ها يآگه
  .آورد بوجود مردم در دارد الزم که يمصنوع احساسات و کند جلب تازه مصارف

 کي صورت به ، يوسط قرون »محبوب رياس« نيا زن و نشست عشق يجا به يبرهنگ
 .درآمد ديجد قرون »آزاد رياس«

 

 

  

  ادامه سیخونک
  

ران حـذف  يا يعموم يهابونيتر يتماماز » کايمرگ بر آمر«شعار 
 !ل شوديتبد» کايفدات بشم آمر ياله«و به شعار 

در » بـه غـرب   ياز دهـ يع امتيسازمان تسر«ک سازمان با عنوان ي
ـ ا يپدريپ يدهازيس شود و روند امتيد تأسيران بايا ران را بـه مـا   ي

ران ابـراز  يا يدهازيس از سرعت امتيروز ملکه انگليد. ع بخشديتسر
 ! نمود يتينارضا

ـ به صورت کامل متوقـف بلکـه ا   يسازيد نه تنها غنيبا ـ ران باي د ي
 يبـرا . کنـد  يسـاز قيوم خود را رقير اورانيمتعهد شود تا تمام ذخا

وژ يفيسـانتر  ياد آنتيد به تعداد زي، در اسرع وقت بايق سازين رقيا
 !چهل درصد شروع شود يمنف يق سازيشود و رق يدارياز ما خر
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  شناسنامه
یاز شجوىي : صاحب ام سیج دا

سا ندىس  شکده    دا
ر مسئول   محید رضا رجنرب زاده :مد

دی حمسىن پور :رسدبري   محمد 
ت حترریه   :هی

  سید محمدرضا سید امحد
دی حمسىن  پور   محمد 

  زادهمحیدرضا رجنرب 
انه رو   ىل م
ىن   دی خوئ
 ٓ   شوریمحمد حسني 
ٓراىي ه  ٓشوری: صف   محمد حسني 

، طبقـه  سـا نـدىس  شـکده  دا
ق    .٥٣٦پنجم، ا

 


